ANUNT DE PUBLICITATE
Autoritate contractanta:
COMUNA JILAVA
Adresa: Sos. Giurgiului, nr.279, Loc. Jilava, Jud. Ilfov
Tip anunt: achiziție directă
Denumire achizitie: „ Dotări și lucrări de reamenajare locuri de joacă din Comuna Jilava”
Cod CPV: 37535200-9, 45200000-9
Descriere contract: Conform specificațiilor tehnice anexate.
Valoarea totală estimată fără TVA: 120,000 lei fără TVA
Condiții contract: Conform specificațiilor tehnice anexate.
Condiții participare: Cu respectarea prevederilor legale și specificațiilor tehnice anexate.
Criterii de adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai
scăzut” cu respectarea specificațiilor tehnice anexate
Termen limită primire oferte: 02.11.2017
Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă până la data de 02.11.2017, scanată la
următoarele adrese de e-mail: primaria_jilava@yahoo.com sau în original, prin poștă, la
adresa COMUNA JILAVA, Sos. Giurgiului, nr. 279, Loc. Jilava, Jud. Ilfov, în atentia
compartimentului de achizitii publice, persoană de contact Coșug Ștefan.
Operatorii economici interesați își vor depune oferta și în catalogul electronic din SEAP, până
la data limită de depunere a ofertelor. Oferta în SEAP va conține denumirea prezentei
achiziții. În cadrul ofertei depuse se va atașa și dovada existenței ofertei în SEAP. În cazul în
care, Autoritatea Contractantă constată că operatorul economic și-a creat poziția în SEAP
dupa data limită de depunere a ofertelor, oferta acestuia va fi considerate neconformă.
Autoritatea Contractantă va achiziționa produsele din referință de la operatorul economic a
cărei ofertă respectă cerințele minime și obligatorii din specificațiile tehnice si care va avea
prețul cel mai scăzut.

SPECIFICAȚII TEHNICE
privind achiziția de dotări și lucrări de reamenajare locuri de joacă din Comuna
Jilava
1. Autoritatea contractantă:
Primaria Jilava, cu sediul principal în Șos. Giurgiului, nr. 279, judeţul Ilfov.
2. Denumirea lucrărilor:
Dotări și lucrări de reamenajare locuri de joacă din Comuna Jilava.
3. Scopul achiziției:
Lucrările și dotăriledin referință sunt achiziționate în vederea eficientizării și funcționării
locurilor de joacă aflate în gestiunea Primăriei Jilava.
Primăria Jilava are dreptul să achiziționeze Dotări și lucrări de reamenajare locuri de joacă
din Comuna Jilava.
4. Necesitatea și oportunitatea achiziției:
Primăria Jilava are calitatea de autoritate contractantă, respectiv calitatea de organism de
drept public și are obligația să desfășoare activitatea de achiziții publice în conformitate cu
legislația aplicabilă.
La nivelul locurilor de joacă existente în comuna Jilava este nevoie de lucrări de
reamenajare, astfel:
1.

Reamenajare locuri de joacă Grădinița nr. 2
a. Covor tartan antitraumă – 82 mp
b.Ansamblu joacă cu turn, tobogan, pod trecere, scara – 1 buc
c. Ansamblu joacă cu turn, tobogan, scara – 1 buc
d. Balansoar clasic – 1 buc
e. Demontare și dezafectare dotări deteriorate
f. Turnat Beton B200 – 0,25 mc
g. Demontare și dezafectare dotări deteriorate
h.Alte tipuri de lucrări

2.

Reamenajare locuri de joacă Parc Arteca
a. Covor tartan antitraumă – 85 mp
b.Ansamblu joacă cu turn, tobogan, scara – 1 buc
c. Balansoar clasic – 1 buc
d. Leagăn lemn – 2 buc
e. Balansoar figurină pe arc – 2 buc
f. Demontare și dezafectare dotări deteriorate
g.Turnat Beton B200 – 0,5 mc
h. Demontare și dezafectare dotări deteriorate
i. Alte tipuri de lucrări

3.

Reamenajare locuri de joacă Garsoniere
a. Reamenajare teren de joacă pentru copii cu îmbrăcăminte de nisip pentru tartan
– 110 mp
b.Covor tartan antitraumă – 110 mp
c. Bordură delimitatoare antitraumă tartan - 14 mp
d. Leagăn lemn – 1 buc

e. Balansoar clasic – 1 buc
f. Turnat Beton B200 – 0,25 mc
g. Demontare și dezafectare dotări deteriorate
h.Alte tipuri de lucrări
Prețurile din tabelul de mai sus includ costurile de transport și instalare.
Produsele vor fi însoțite de garanție. În prețul produselor va fi inclusă și manopera.
Contractul se va încheia pentru o perioadă de 45 zile.
Principalele obligații ale furnizorului vor fi următoarele:
- să aibă ca obiect de activitate corespondent cu obiectul contractului,
- să pună la dispoziția Autorității Contractante produse de calitate care corespund
specificațiilor tehnice din prezentul referat de necesitate,
- să livreze și să instaleze produsele din referință,
- să asigure garanția produselor din referință minim 12 luni,

